410017Y digitaalinen media opetuksessa ja
oppimisessa (kevät 2015)
Mielipidekirjoituksesta tietoa :)
Jari Laru posted on Apr 27, 2015
Tämä teksti on ollut tuolla pikkaisen eri paikassa, nostin sen nyt tähänkin Mielipidekirjoitus Teidän tehtävänänne on
kirjoittaa aihekohtaisten videoiden pohjalta yhteinen mielipidekirjoitus (katso ohjeet alla). Käyttäkää mielipidekirjoituksen
kirjoittamisessa Sanomalehti Kalevan yleisönosastokirjoituksia koskevaa ohjeistusta (pituus jne.). Haaste Jos saatte
julkaistua mielipidekirjoituksenne sanomalehti Kalevassa 15.5.2014 mennessä ,…

Harjoitusworkshop III: lisätty todellisuus (QR-koodit,
Aurasma, ThingLink )
Jari Laru posted on Apr 08, 2015
Tehtävä 1: QR-koodien avulla rikastettu todellisuus Qr-koodit ovat hyvin yksinkertainen tapa rikastaa tavallista
ympäristöämme. Selvitä mikä QR-koodi on ja miten niitä voi tehdä Miten QR-koodeja on käytetty opetuksessa?
Suunnittele miten esittelisit tiedekuntaa / opettajankoulutusta QR-koodien avullla Valmistele pienimuotoinen www-tuotos
josta voit tehdä QR-koodin. Tehtävä 2: tee (esim.) kirjanarvostelu Aurasman avulla. Aurasma on kuvantunnistukseen
perustuva lisätyn todellisuuden sovelllus.…

Suunnitelkaa / raportoikaa koulutoteutuksenne näitä
elementtejä hyödyntäen
Jari Laru posted on Mar 30, 2015
1.OPETUKSEN SUUNNITTELUN ELEMENTIT: Opetussuunnitelma (keskeiset kohdat) Miten opetustuokionne/projektinne
jonka toteutatte koululla liittyy oppilaitoksen opetussuunnitelmaan? Tämän vuosisadan ydintaidot (21th century skills)
Mitkä ovat ne ydintaidot (POPS2016:ssa laaja-alainen osaaminen) jota tuokionne tukee/joihin se perustuu? Laajempi
teema, eli aiheen kytkeminen muihin sisältöihin ja ilmiöihin esim.…

Laatimani viesti opettajille.. tästä voi olla apua
kontekstin hankkimisessa tai sitten ei :)
Jari Laru posted on Mar 30, 2015
Ohessa on Youtubeen tekemäni pienimuotoinen videotervehdys koulujen opettajille. Videolla haluan kertoa lyhyesti
tehtävän tarkoituksesta ja siitä että kyseessä ei ole opetusharjoittelu. Tekstinä samoja ajatuksia: Oulun yliopiston
Kasvatustieteiden tiedekunnassa luokanopettajiksi opiskelevilla 2vsk opiskelijoilla on tänä keväänä ensimmäistä kertaa
mahdollisuus tehdä opintoja yliopiston ulkopuolella kerhoissa ja oppilaitoksissa.…

Harjoitusworkshop II: MinecraftEDU + projekteihin
liittyvät asiat
Jari Laru posted on Mar 18, 2015
Pelaamisesta yleisesti MinecraftEDU Mikä MinecraftEDU? Kuvaus on vuodelta 2012 jolloin TeacherGaming esitteli
Minecraftin EDUmuunnosta ensimmäisen kerran: "MinecraftEdu on opetuskäyttösovellus Minecraft-nimisestä pelistä.
MinecraftEdu pitää sisällään opetuskäyttöliittymän opettajalle, materiaalipankin ja itse pelisovelluksen. Ajatus on uraa
uurtava pelipohjaisen oppimisen saralla, ja laajuus-hinta-suhteessaan ylivoimainen.…

Harjoitusworkshop I: koodaaminen + opetusprojektin
käynnistely
Jari Laru posted on Mar 11, 2015
Workshopin tavoite: tutustua ohjelmoinnin ihmeelliseen maailmaan pohjustaa (koulu-/kerho-/yliopistokontekstissa)
opettamisprojektia pienryhmäytyä em. projektin toteuttamiseksi Ohjelmointi peruskoulun luokilla 1-6 Tämän workshopin
aikana jokainen tutustuu ohjelmoinnin alkeisiin KATSO: OpinSys (yritys) on koostanut hyvän koosteen siitä mitä
ohjelmoinnista kerrotaan POPS2016:ssa:
http://www.opinsys.fi/ohjelmointi-ja-perusopetuksen-opetussuunnitelman-perusteet http://www.opinsys.…

Tervetuloa "digitaalinen media opetuksessa ja
oppimisessa" kurssin wikiin
Jari Laru posted on Mar 11, 2015
Tervetuloa DIME 2015 kurssin wikisivuille.
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